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البشرة فتجد الرجل يستنري وجهه  وأصل تسميته تبشريا ألنه تتأثر بهكذلك وأصل التبشري اإلخبار مبا يسر 

حيث جعل اإلنذار بلفظ البشارة ودليل على سبيل التهكم  )) فبشرهم بعذاب أليم ((وينشرح صدره أو يقال 

إنك أنت العزيز  ((ذق أمر إهانة  ]49))[الدخان: ُذْق ِإنَك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ (( عز وجل هذا قول اهللا 
قال بعض املفسرين إن هذا من باب التهكم به حىت يزداد غما إىل غمه وقيل املعىن إنك أنت العزيز  )) الكريم

فلماذا  ))  وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين ((الكرمي يف الدنيا وليس لك يف اآلخرة إال اإلهانة قال 

يف البشارة واإلنذار ؟ حىت ال يدعي مدعي أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن هلم نصيبا من تدبري حصر هذا 

يدفعوا  أواخللق وهذا واضح فالرسل ليس هلم إال أن يبشروا الناس وينذروم فقط أما أن يهدوهم أو يرزقوهم 

إىل آخره نعم سيأتينا إن  ...))كفروا  والذين(( ))  فمن آمن وأصلح ((عنهم السوء فليس من وظائفهم مث قال 

  شاء اهللا تعاىل يف الفوائد

والتفريق ظاهر النيب من النبأ وهو خرب أخرب بالوحي ولكن مل يكلف بتبليغه وإمنا يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه  

وليس  على هدى لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به وهذا ما عليه مجهور العلماء وهو ظاهر ألن آدم نيب

النيب هو من يتعبد بشريعة من سبقه قول القول بأن مكمال لشريعة من قبله بل شريعته مستقلة فدل هذا على أن 

   .ضعيف وأن قول اجلمهور أصح

 ]48))[األنعام:  َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإال ُمَبشرِيَن َوُمنِذرِينَ ((  عز وجلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا 

وما نرسل المرسلين إال مبشرين ومنذرين فمن  ((سبق الكالم على هذا نعم نأخذ الفوائد طيب ومن الفوائد 
أي آمن بقلبه وأصلح العمل فال خوف عليهم وال هم حيزنون لكن آمن هذه مطلقة مل تقيد  ))  آمن وأصلح

ر َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َوَلِكن اْلبِ  ((بشيء إال أن النصوص قيدت ذلك كما يف قوله تعاىل 
ملا قال يف جوابه جلربيل ملا سأله عن  صلى اهللا عليه وسلم وكما قال النيب  ]177))[البقرة:َواْلِكَتاِب َوالنِبييَن 

أي ))  وأصلح (())  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسوله واليوم اآلخر والقدر خيره وشرهاإلميان قال ( 

  :أصلح العمل وإصالح العمل ال يتم إىل بأمرين 

فمن أشرك مع اهللا يف العبادة فإنه مل يصلح العمل حىت ولو كان الشرك أصغر لقول  عز وجلاألول اإلخالص هللا  

ه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غيري تركتيف احلديث القدسي (  عز وجل اهللا 
  ) وشركه

يف العبادة فعبادته غري  صلى اهللا عليه وسلم فمن مل يتابع الرسول  صلى اهللا عليه وسلم الثاين املتابعة لرسول اهللا 

صلى اهللا عليه صحيحة وهو غري مصلح حىت لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك ال ينفعه لقول النيب 
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عليه من آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم   أي مردود)  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(  وسلم 

حيزنون املتابعة ال تتحقق إال إذا وافق العمل الشريعة يف األمور الستة اليت مرت علينا كثريا وهي املوافقة يف السبب 

 ))  وال هم يحزنون ((أي مبا يستقبل  ))  فال خوف عليهم ((واجلنس والقدر والكيفية والزمان واملكان وقوله 

ا مضى من الدنيا ألم استغرقوه يف طاعة اهللا وال خيافون العذاب ألنه ناجون من ملأي ملا مضى فال حيزنون 

     العذاب

هذا القسم الثاين من الذين أرسل إليهم الرسل القسم األول الذي آمن وأصلح  )) والذين كذبوا بآياتنا ((مث قال 

 ))  يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون (( أي ردوها ومل يقبلوها )) والذين كذبوا بآياتنا ((والقسم الثاين 

مبا كانوا  عز وجل ميسهم العذاب أي يصيبهم إصابة مباشرة كمس اجلسم للجسم ميسهم العذاب أي عقوبة اهللا 

مصدرية  سببية ومالليفسقون أي مبا كانوا خيرجون عن طاعة اهللا والباء هنا للسببية أي بكوم وما مصدرية الباء 

   ويقدر الكالم بكوم يفسقون 

  :يف هذه اآلية الكرمية فوائد 

تقضي بإرسال الرسل  عز وجل بإرسال الرسل وال بد من إرسال الرسل يعين حكمة اهللا  عز وجلمنها منة اهللا  

عرفة ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ما جيب هللا من األمساء والصفات واألحكام وال ميكن أن يستقل مب

على دين واحد فلما كفروا تفرقوا  )) كان الناس أمة واحدة((العبادات فالناس مضطرون غاية الضرورة إىل الرسل 

  واختلفوا فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

إلنذار فلمن تكون البشارة وملن يكون اإلنذار ؟ ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئني ومها البشارة وا 

يتفرع على هذه  عز وجل تكون البشارة ملن أطاع واتبع الرسل واإلنذار  ملن كذب بالعقوبة مبعىن ينذر بعقوبة اهللا 

مبجرد األحكام أي مبجرد أن يقولوا هذا حالل وهذا حرام بل  عليهم الصالة والسالم مل يأتواالفائدة أن الرسل 

وا ذلك بالبشارة واإلنذار ألن البشارة حتمل اإلنسان على فعل املأمور أليس كذلك ؟ ألنك لو بشرت إنسان قرن

بأنه سيحصل على كنز يف املكان الفالين جتده يسابق إليه ويفعل ما يوصله إليه اإلنذار حيصل به البعد عن 

  املعاصي وعلى هذا ترتكب دعوة الرسل

مؤمن ومكذب طيب  :ة أن الناس انقسموا يف تقبل وقبول دعوة الرسل إىل قسمنيومن فوائد هذه اآلية الكرمي 

يف انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إىل قسمني مؤمن عمل صاحلا  عز وجل من فوائد اآلية حكمة اهللا 

قال عمر بن ومكذب هذا من احلكمة بل ومن الرمحة ملاذا ؟ ألنه لو مل يكن كفر مل يعرف قدر اإلسالم وهلذا 

من  " نه ال ينقض اإلسالم عروة ، عروة إال من لم يعرف الكفرإ :"فيما ورد عنه  رضى اهللا عنه اخلطاب 
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 االنقسامعرف الكفر ال ميكن أن ينقض اإلسالم من رمحة اهللا وحكمة اهللا أن انقسم الناس إىل قسمني لوال هذا 

؟ال هل حيصل امتحان واختبار ؟ ال ألن الناس   هل حيصل جهاد ؟ ال هل حيصل أمر مبعروف وي عن منكر

كلهم على وترية واحدة حىت اإلنسان ال ميكن أن يقضي على الناس لكن إذا انقسموا إىل مؤمن وكافر حصل 

إذ أزاغ قلوب الكافرين ال تظن أن يف ذلك لغوا  عز وجل للمؤمن والكافر فال تظن أن اهللا  واالختبار االمتحان

  بل هو عني احلكمة

ومن فوائد اآلية الكرمية أن من مجع بني هذين الوصفني اإلميان واإلصالح فليبشر أنه ال خوف عليه وال حزن  

فإن قال قائل أليس املؤمنني املصلحني يناهلم خوف من  )) ال خوف عليهم وال هم يحزنون ((عليه لقوله 

وف املنفي يف اآلية ألن هذا اخلوف بعده يناهلم خوف من األعداء لكن ليس هذا هو اخلاألعداء ؟ فاجلواب بلى 

يف جهادهم وقتاهلم مع  رضى اهللا عنه أمن ومع قوة اإلميان ال يرى املؤمن أن يف هذا خوفا وهلذا جند الصحابة 

  وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون املوت بكل رحب وسعة صلى اهللا عليه وسلم  النيب

على اإلميان والعمل الصاحل واحلث على ذلك بذكر عاقبة هذا  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية تشجيع اإلنسان 

   ))  فمن آمن وأصلح ((املؤمن املصلح 

ومن الفوائد يف اآلية الكرمية أن اإلميان وحده ال يكفي ال بد من إسالم ولكن هل نقول إنه جمرد اإلفساد أو جمرد 

حنكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إال بدليل ترك العمل الصاحل يكون اإلنسان كافرا نقول حنن ال نستطيع أن 

ورسوله حنن ليس لنا حق أن نقول  عز وجل من الكتاب والسنة من الذي حيكم بالكفر وحيكم باإلميان ؟ اهللا 

عتب على أولئك الذين يرددون األسئلة هل األعمال شرط نهذا مؤمن إال بدليل من الشرع ولذلك الهذا كافر و 

ط يف أصل اإلميان ؟ أو ما أشبه ذلك من العبارات نقول كل هذا ال حاجة إليه ألن لدينا يف كمال اإلميان أو شر 

يا إخواننا لدينا أدلة على الكفر من القرآن والسنة إميان من القرآن والسنة وإذا دار األمر بني أن يكون هذا الرجل  

ض أسود أو يكفره هل ميكن أن جنعل األبكافرا أو مؤمنا وهو من املسلمني فاألصل بقاء إسالمه وال حيل لنا أن ن

األسود أبيض ؟ ال ميكن كذلك األحكام الشرعية ما لنا حق أن نكفر أحد إال بدليل وال أن نقول هذا مؤمن إال 

  بدليل وذا نسرتيح من اخلوض واللعب بآراء الناس وعقول الناس

 ))  لح فال خوف عليهم وال هم يحزنونمن آمن وأص ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية القول باملفهوم وهو  

    ومن مل يكن كذلك فعليه اخلوف واحلزن

بُوا بِآيَاتَِنا يََمسُهمُ (( من فوائد اآلية اليت بعدها أن التكذيب بآيات اهللا سبب للعقوبة لقوله    ِذيَن َكذاْلَعَذاُب  َوال
تنقسم إىل قسمني آيات شرعية  عز وجل ت آيات اهللا وليعلم أن اآليا ]49))[األنعام: ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ 
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وآيات كونية اآليات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع اهللا آيات شرعية ألنك لو تأملت هذه األحكام سواء 

يف األمة اإلسالمية أو يف األمم السابقة لوجدا مطابقة متاما للحكمة واملصلحة وأنه لو اجتمع كل أهل األرض 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمنَ ((  عز وجل يأتوا مبثل ذلك ما أتوا قال اهللا  على أن اللِه ُحْكًما ِلَقْوٍم  َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليِة يـَبـْ
فال تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من اخللق ما تصلحه الشريعة اإلسالمية ولذلك  ]50))[املائدة: يُوِقُنونَ 

ىل حتكيم القوانني الوضعية اليت وضعها بشر هذا البشر الذي وضعها أهو معرض ضل أولئك القوم الذين ذهبوا إ

للخطأ أو ال ؟ معرض ثانيا أهو حميط جبميع مصاحل اخللق يف مجيع أقطار الدنيا ؟ ال أهو حميط مبصاحل اخللق يف 

أن تؤخذ القوانني من كتاب مجيع األزمان املقبلة ؟ ال األمور تتغري إذن فال جيوز االعتماد على هذه القوانني جيب 

ألن اهللا تعاىل أعلم باخللق حاال ومستقبال وألنه أرحم باخللق وألنه  صلى اهللا عليه وسلم اهللا وسنة رسول اهللا 

  أحكم احلاكمني هذه اآليات الشرعية

 ا وغري ذلك  اآليات القدرية الليل والنهار يعين املخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر إحياء األرض بعد مو

كيف يكون التكذيب ذا وهذا نقول أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب األخبار فيقول هذا غري صحيح 

ما يدخل العقل وال ميكن وإما بتحريف النصوص حيرف النص مثل قول بعضهم املراد باستوى استوىل واملراد باليد 

  طيب الثالث االستكبار عنها ال يعمل ا  النعمة وما أشبه ذلك هذا احلال القدرة أو القوة أو

أما آيات اهللا الكونية فإما أن ينسبها لغري اهللا كما يفعل السببيون امللحدون الذين ينسبون األشياء ألسباا احملضة 

بنفسه أو يقول هي من اهللا ومعه غريه هذا أيضا تكذيب بآيات اهللا الكونية ألنه شرك أو  فاعل ويرون أن السبب

اآليات الكونية هي املخلوقات كلها  تهي هللا وحده لكن له معني هذا أيضا كفر باآليات الكونية فصار  يقول

  والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي

وإن أفلتوا من ))  يمسهم العذاب(( ومن فوائد اآلية الكرمية أن هؤالء املكذبني سيصيبهم العذاب مباشرة لقوله  

  وا منه يف اآلخرةالعذاب يف الدنيا مل يفلت

الباء للسببية وإثبات األسباب  ))  بما كانوا يفسقون ((لقوله  يا عبد اهللا ... ومن فوائد اآلية إثبات األسباب 

دل عليه العقل والسمع وال ينكره إال أمحق والقرآن مملوء من هذا ولوال أننا يف زمن اختبار قريب لطلبت منكم أن  

أيت باآليات اليت فيها ذكر السبب ألنه قد قيل إن يف القرآن أكثر من ألف كل واحد يأخذ مثال نصف جزء وي

َوَأنَزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لُِتبَـيَن  ((دليل يدل على إثبات األسباب وهذا حقيقة نفس القرآن سبب قال اهللا تعاىل 
أخشى  االمتحاناتلكن نظرا لقرب  )) ضلوايبين اهللا لكم أن ت ((وقال  ]44))[النحل: لِلناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهمْ 
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أن يكون يف هذا تكليف توافقون على هذا ؟ عظيم إذن إن شاء اهللا يف وقت آخر كل واحد مثال يأخذ نصف 

  وهي كثرية جدا جزء مخسة ورقات ويستنبط اآليات اليت فيها األسباب 

  : انقسم الناس يف األسباب إىل ثالثة أقسام 

 ها وإنه مىت وجد السبب لزم وجود املسبب وهؤالء هم الطبائعيون الذين ال يعرتفون باهللاقسم جعلها مؤثرة بنفس

  وال خيفى حكمهم أم كفرة  عز وجل 

القسم الثاين أنكر األسباب أنكر تأثري األسباب يف مسبباا وقال إن هذه األسباب جمرد عالمات فقط وأن 

مسعا وعقال حىت لو رمى إنسان زجاجة حبجر وصقعها مث املسبب حصل عند السبب ال بالسبب وهؤالء ضلوا 

ألنه ما جيوز أن تقول أنه كسر الزجاجة لو قلت هذا لكنت مشركا وحنن  ؟تكسرت فاحلجر ما كسر الزجاجة ليه

نستعجب لو قلت هذا لكنت موحدا مثبتا هللا احلكمة هل ميكن لو تأيت صبيا والصيب ضرب الزجاجة وكسرها 

 ا تقول مثال هاتوه هل ميكن أن يقول أنا ما كسرا حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي ؟وقلت له ملا تكسره

عقول إدراك ال عقول ايش ؟ يقولون األسباب ال تؤثر حصل الشيء عند  أبدا ال ميكن ولكن أناس كبار ذوو

  السبب ال بالسبب 

اهللا فيها من القوى املؤثرة وجعلوا اخلالق أوال القسم الثالث أثبتوا األسباب لكن جعلوا تأثريها يف مسبباا ملا أودع 

قالوا لو شاء اهللا مل تؤثر هذه األسباب فمثال النار حمرقة ال إشكال وملا ألقي فيها إبراهيم  عز وجل وآخره هو اهللا 

فكانت بردا وسالما هل أثر هذا السبب يف  )) كوني بردا وسالما على إبراهيم ((عليه السالم قال اهللا هلا 

وهذا القول هو املتعني وال أقول الراجح فقط هو املتعني ))  كوني بردا وسالما((ببه ؟ ال ألن اهللا تعاىل قال مس

  وما سواه فهو ضالل باطل 

ألنه قال الذين كذبوا  ))  بما كانوا يفسقون ((من فوائد هذه اآلية الكرمية أن الفسق يطلق على الكفر بقوله 

َأما (( يب باآليات كفر قال مبا كانوا يفسقون واقرأ قول اهللا تعاىل يف تنزيل السجدة بآياتنا كفار ال إشكال التكذ
الناُر   َفَسُقوا َفَمْأَواُهمُ الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت فـََلُهْم َجناُت اْلَمْأَوى نـُُزًال ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن َوَأما الِذيَن 

بُوَن ُكلَما َأرَادُ  ِذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذاِر الَها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب الن وا َأْن َيْخُرُجوا ِمنـْ
كفر وقد يطلق الفسق على  ما دون الكفر وهذا هو املراد من كالم الفقهاء ايش ؟  الفسق هنا  ]20))[السجدة:

اْلُكْفَر  اِإليَماَن َوزَيـَنُه ِفي قـُُلوِبُكْم وََكرَه ِإلَْيُكمُ  ن اللَه َحبَب ِإلَْيُكمُ َوَلكِ  ((رمحهم اهللا منه قول اهللا تعاىل 
فهنا الفسوق ما دون الكفر وال الكفر ؟ ما دون  ]7)[احلجرات:الراِشُدوَن ) َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْولَِئَك ُهمُ 

  والعطف يقتضي املغايرةيتعني وجه التعني العطف على الكفر الكفر 
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حيث أنه مل يعذب هؤالء إال ألم استحقوا العذاب بفسقهم جزاء  عز وجل ومن فوائد اآلية متام عدل اهللا  

  وفاقا

 ) أن اهللا لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ( فإن قال قائل جاء يف احلديث الصحيح

وقعت تعذيب أهل األرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحق عليهم  فاجلواب ال إشكال يف هذا يعين أنه لو

عز  وهو غري ظامل هلم وليس املعىن أنه لو عذم بدون جرم مل يكن ظاملا ألن تعذيبهم بغري ظلم قد أحاله اهللا

ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها (( ومنع منه نفسه فقال تعاىل  وجل  وقال  ]117))[هود: ُمْصِلُحونَ َوَما َكاَن رَبَك لِيـُ

   .احلديث  للعذاب وذا يزول اإلشكال يف هذالكن لو عذم لكانوا مستحقني  ))  وما ربك بظالم للعبيد ((

: يف اآلية ذكرت هنا أن الفسق تطلق على الكفر فيه بعض الفوائد أن الكفر يطلق على الفسق والسؤال  الطالب

  هل هذا تغري ألفاظ فقط ؟ ))   بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ((قول اهللا تعاىل 

   .: تغري ألفاظ وين هذا الشيخ

  .))  فأولئك هم الفاسقون ((: يف اآلية اليت بعدها  الطالب

الظاملون مث الفاسقون أي نعم ايش اإلشكال هذه املسألة بعضهم يقول  ))  فأولئك هم الظالمون ((:  الشيخ

إن هذا منزل على أحوال فمن كان حاكما بغري ما أنزل اهللا فهو كافر ومن حكم بغري ما أنزل اهللا حملبته للعدوان 

اه فهذا فاسق والظلم وظلم الناس فهذا ظامل ومن حكم بغري ما أنزل اهللا ال ردا حلكم اهللا ولكن ألن نفسه و 

نضرب هلذا بثالثة حكام حاكم حكم بالقانون ورد حكم اهللا وقال ال نقبله فهذا كافر الثاين يف نفسه شيء على 

هذا نصفه بأنه ظامل والثالث حكم بغري ما أنزل اهللا ال رد ملا أنزل اهللا وال  هشخص معني وحكم عليه دون خصم

شخص بأن له األرض الفالنية وما فيه ظلم لكن واه نفسه إما لإرادة لظلم لكن واه نفسه مبعىن حكم مثال 

لصداقته له أو لقرابته له أو ألنه يقول األرض بيين وبينه هذا نقول أنه فاسق فننزهلا على أحوال ومنهم من قال أا 

ب واألقر  ))  والكافرون هم الظالمون (( عز وجل على حال واحدة وهو أن الكافر فاسق وظامل كما قال 

   عندي أا منزلة على أحوال ألن لو قلنا أن األوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة نعم .

ل األعمال يف اإلميان هل نقول أم عندهم شيء من و :الذين يتكلمون يف هذه املسألة أعين مسألة دخ الطالب

  التشبه باخلوارج؟

سلكوا يف األحكام الشرعية ما سلكوه يف أمساء اهللا  : هم يف احلقيقة حبثهم هذا ال أصل له لو أم الشيخ

وصفاته وقالوا ما ذكره اهللا على نفسه أثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه وهنا نقول من كفره اهللا كفرناه ومن مل 

ىت يكفره مل نكفره لسلموا وما أضر الناس إال مثل هذا التأويل هذا كفر خمرج عن امللة وهذا يقول غري خمرج نعم ح
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) وقال هذه الرواية ال تثبت وحققها بعض تالميذنا  كفر دون كفرإن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن عباس ( 

   وقال إا ثابتة والعلماء كلهم ينقلون عن ابن عباس مقرين هلا مشهورة عنه .

اخلطاب  ]50))[األنعام:  اللهِ  ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئنُ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل 

وهذا أمر إلبالغ خاص  صلى اهللا عليه وسلم وهو أمر من اهللا إليه أي إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم هنا للنيب 

أن يبلغه لكن تأيت بعض األحكام مصدرة بقل إشارة إىل  صلى اهللا عليه وسلم وإال فكل القرآن قد أمر النيب 

  ))  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن (( )) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ((أمهيتها كقوله تعاىل 

واألمثلة على هذا كثرية فيكون يف هذا احلكم املذكور يكون  )) قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة  (( 

لتبين  ((عاىل أن يبلغه كما قال ت صلى اهللا عليه وسلم وصية خاصة إلبالغهم وإال فكل القرآن قد أمر النيب 
صلى اهللا عليه اخلطاب يف أقول لكم للمشركني املكذبني للنيب  )) قل ال أقول لكم (( ))  للناس ما نزل إليهم

هذا املقول يقول أي ال أقول عندي خزائن اهللا أي خزائن رزقه فأرزقكم وأحرم  )) عندي خزائن اهللا  (( وسلم

  :لكم إين أعلم الغيب والغيب ما غاب وهو نوعان يعين وال أقول )) وال أعلم الغيب ((من أشاء 

غيب نسيب وهذا قد يعلم فمثال الشارع اآلن فيه أناس أنا ال أعلمهم والذي يشاهدهم يعلمهم هذا غيب نسيب  

وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم فهذا ال يعلمه أحد كالعلم مبا سيحدث يف املستقبل هذا ال 

وال غريه وال أعلم الغيب إذن الغيب كل ما غاب وهو  صلى اهللا عليه وسلم ال الرسول ميكن أن يعلمه أحد 

نسيب وحقيقي فالنسيب ما غاب عن بعض الناس دون بعض واحلقيقي ما غاب عن مجيع الناس والنيب  :نوعان

ولذلك ملا اخننس ال يعلم الغيب ال النسيب وال احلقيقي لكن يف النسيب ما شاهده علم به  صلى اهللا عليه وسلم 

فهو ال يعلم كذلك ملا دخل بيته وطلب  ) أين كنت (وكان أبو هريرة جنبا قال له  رضى اهللا عنه منه أبو هريرة 

وهنا مل جيزم بأن فيها حلما مع أا عنده يف  ) البرمة على النار ألم أر(  الطعام وأتوا إليه بتمر وطلب اللحم قال

  ال يعلم الغيب   صلى اهللا عليه وسلمالبيت ألنه 

خاطبهم خماطبة غري األوىل يعين كرر املخاطبة ألن املقام هنا وهو نفي أن يكون  )) وال أقول لكم إني ملك ((

واإلتيان بكاف اخلطاب يدل على شدة توجيه اخلطاب إىل ))  وال أقول لكم إني ملك(( ملكا أبلغ وأشد 

 (( قَاَل َأَلْم َأُقْل ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ وسى يف األول قال يف سورة الكهف قول اخلضر مل اقرءوااملخاطب وهلذا 
ًرا ًرا  قَاَل َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ (( ويف الثانية قال  ]72))[الكهف: َصبـْ   ]75))[الكهف:َصبـْ

وظيفته اليت يقوهلا  عز وجل  ذكر اهللا واحد املالئكة إذن هو بشر من بين آدم مث))  وال أقول لكم إني ملك (( 

إن مبعىن ما فهي نافية وإن يف اللغة العربية هلا معان حسب السياق فتأيت  )) إن أتبع إال ما يوحى إلي ((قال 
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 وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ((نافية وتأيت شرطية مثاهلا إن اجتهدت جنحت وتأيت خمففة من الثقيلة مثل 

  وا وتأيت زائدة ال معىن هلا إال التوكيد كقول الشاعرأي إم كان ))

  " وال صريف ولكن أنتم الخزف انتم ذهبدانة ما إن غبني  :" 

فإن إن زائدة وهلذا لو قال الشاعر ما أنتم ذهب  " ما إن أنتم ذهب "والصريف الفضة طيب الشاهد يف قوله  

ذلك على أن األلفاظ يتعني معناها بالسياق وهو مما  صح ما الذي يعني هذه املعاين ؟ الذي يعينه السياق فدل

يؤيد قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أال جماز يف اللغة ألن الكلمة يتعني معناها بسياقها حىت وإن 

استعملت مبعىن آخر يف غري هذا السياق إذن الذي يعني السياق كذلك الذي يعني املعىن القرينة احلالية ألن 

  :ينة لفظية القرينة احلالية أن يدل حال املتحدث عنه على املعىن مثل قوله السياق قر 

  " وإن مالك كانت كرام المعاني "

أي ما أتبع  )) إن أتبع ((هنا ال ميكن أن تكون نافية ألنه كان يفتخر بقومه فيتعني أن تكون خمففة من الثقيلة  

ألحد أنبيائه بالشرع هذا الوحي  عز وجل والوحي هو إعالم اهللا إيل يعين إال ما أوحاه اهللا إيل  )) إال ما يوحى ((

إال ما يوحى  ((ومسي ذلك من اإلحياء وهو السر واإلخفاء ألن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه وقوله 
فاملوحي هو  ))  وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي (( عز وجل مل يبني املوحي وذلك للعلم به كما قال ) ) إلي

  وهذه ما ال خيتص ا وال تقع منه  صلى اهللا عليه وسلم إال ما يوحى إيل هذه وظيفة النيب  عز وجل هللا ا

هل مبعىن ما وجاءت أداة ))  هل يستوي األعمى والبصير ((يعين يا حممد بعد أن تبني هذا  )) قل ((

لبصري وإن كنتم صادقني فبينوا يل االستفهام مبعىن النفي ألنه مشربة معىن التحدي يعين ال يستوي األعمى وا

األعمى صفة مشبهة والبصري من يبصر ومن املعلوم أنه ال أحد يقول إن األعمى والبصري سواء فما املراد باألعمى 

واملراد  ))  صم بكم عمي فهم ال يرجعون ((هنا وما املراد بالبصري ؟ املراد باألعمى الكافر كما قال تعاىل 

االستفهام هنا للتوبيخ يعين أبعد هذا  )) أفال تتفكرون((من البصري وبصري من البصر بالبصري املؤمن بصري 

   تعرضون فال تتفكرون نعم 

ُقْل (( أن يعلن لألمة ما أمره اهللا به  صلى اهللا عليه وسلم منها أنه جيب على النيب : يف هذه اآلية فوائد عظيمة  
   َوال َأْعَلُم اْلغَْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإني َمَلٌك ِإْن َأتِبُع ِإال َما يُوَحى ِإَلي ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اللِه 

كان ذلك دليال على أمهيته وأن   صلى اهللا عليه وسلم ومنها أن ما صدر بقل بالنسبة للرسول  ]50))[األنعام:

  هاهللا تعاىل أوصى نبيه أن يبلغه خاصة مما يدل على العناية ب
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أي خزائن رزقه ولذلك يعيش   عز وجلال ميلك خزائن اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد هذه اآلية أن النيب  

الشهرين والثالثة ال يوقد يف بيته نار ولو كان عنده خزائن اهللا ألدركها مع أنه لو شاء لدعا  صلى اهللا عليه وسلم 

خري بني أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فاختار أن يكون  م صلى اهللا عليه وسلربه أن حيقق له ما يريد لكنه 

  عبدا نبيا نعم 

ال ميلك خزائن اهللا فإنه ال جيوز أن يطلب  صلى اهللا عليه وسلمومن فوائد هذه اآلية الكرمية أنه إذا كان النيب 

صلى اهللا ملا هو عليه  الرزق من الرسول مباشرة ألنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وجتاوزا

أما السؤال يف حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها وقد يعطي وقد ال يعطي كما منع األشعريني  عليه وسلم

  ) ال أجد ما أحملكم عليه (حني طلبوا رواحل جياهدون عليها قال 

  ))   أعلم الغيبوال ((ال يعلم الغيب لقوله  صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد هذه اآلية أن النيب  

حيدث عن أشياء مستقبلة ؟ فاجلواب بلى ولكن بوحي من اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فإن قال قائل أليس النيب  

من أمور  صلى اهللا عليه وسلم يعلم الغيب وهلذا نقول كل ما أخرب به النيب  عز وجل واهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

أخرب به من أمور الغيب ما ذكره اهللا   ينايف ماوحينئذ ال  عليه وسلم صلى اهللاملستقبل فهي بوحي خاص من اهللا 

حى اهللا إليه ليس علما ذاتيا أدركه و ألن علمه باملستقبل مبا أ ))  وال أعلم الغيب ((يف هذه اآلية  عز وجل 

ا يف املستقبل  كما أن اإلنسان يرى الرؤية الصاحلة يف املنام وينتفع  عز وجل بنفسه ولكنه علم من عند اهللا 

  والرؤية الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة

يعلم الغيب مث لبسوا وشبهوا مبا  صلى اهللا عليه وسلم  ن النيبإومن فوائد هذه اآلية الرد الصريح على من قالوا  

صلى شيء حتدث به النيب أخرب به من املغيبات اليت أوحى اهللا إليه ا فيقال األصل أنه ال يعلم الغيب وإذا جاء 

  عز وجل عن املستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من اهللا  اهللا عليه وسلم 

ال يعلم الغيب وينسى كما ننسى ويلحقه اجلوع  هبشر كغري  صلى اهللا عليه وسلم ئد هذه اآلية أن النيب امن فو  

  ه وسلم صلى اهللا عليوالظمأ والربد واحلر كل اخلصائص البشرية تلحق النيب 

ألنه لوال أنه ميكن ))  وال أقول لكم إني ملك ((ومن فوائد هذه اِآلية أن امللك قد يتصور بصورة إنسان لقوله  

تصوره بصورة إنسان ما احتيج إىل النفي إذ أنه معلوم بدون نفي وهذا هو الواقع وقد جاء جربيل عليه السالم 

    بصورة البشر
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لرد على الذين قالوا لو ال أنزل عليه ملك وقالوا لوال نزل عليه املالئكة فإن املالئكة ومن فوائد هذه اآلية الكرمية ا 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم  (( عز وجل ال ميكن أن ينزلوا ليكونوا رسال إىل البشر كما قال 
  )) ما يلبسون 

ال  ))  إن أتبع إال ما يوحى إلي ((لقوله  عز وجل  هللا صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد اآلية كمال عبودية النيب  

فإنه ال ميكن أن يدعه وانظر إىل   عليه الصالة والسالميزيد وال ينقص حىت لو كان الذي نزل إليه على شخصيته 

ْيَك َزْوَجَك َواتِق اللَه َوُتْخِفي ِفي َوِإْذ تـَُقوُل ِللِذي َأنـَْعَم اللُه َعَلْيِه َوَأنـَْعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعلَ (( قوله اهللا تعاىل 
كلمات عظيمة ، عظيمة ،  ]37))[األحزاب: نـَْفِسَك َما اللُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الناَس َواللُه َأَحق َأْن َتْخَشاهُ 

ليه لكتم هذا ألنه ولو كان كامتا شيئا مما أوحاه اهللا إ صلى اهللا عليه وسلم إىل نبيه  عز وجل عظيمة يوجهها اهللا 

اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإن اللَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما  يَا َأيـَها النِبي اتِق اللَه َوال ُتِطعِ (( شيء عظيم أو كقوله 
  )) اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقينَ  اتِق اللَه َوال ُتِطعِ  (( ]1))[األحزاب:

إن أتبع إال ما  ((قوله  لية الكرمية أن الشرائع توقيفية ال جيوز ألحد أن يبتدع منها شيء ومن فوائد هذه اآل 
وهلذا قرر أهل العلم أن األصل يف العبادات املنع واحلذر وأنه ال جيوز لإلنسان أن يتعبد هللا تعاىل  )) يوحى إلي 

من (  صلى اهللا عليه وسلم قول النيب  بشيء إال ما أذن له فيه شرعا وهذا حق مستند إىل آيات متعددة وإىل
) طيب هل مثال لو أن أحد الناس استحسن شيئا يتعبد هللا به هل  أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

ال يكون حسنا أبدا وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إىل نوعني ضاللة اجيبوا يا مجاعة يكون حسنا ؟ 

اطل ال شك فيه ألن أعلم اخللق بشريعة اهللا وأفصح اخللق وأنصح اخللق وحسنة أو إىل مخسة أنواع فإن هذا ب

) كل بصيغة العموم اليت هي أعم األلفاظ أعم صيغ العموم   كل بدعة ضاللةقال (  صلى اهللا عليه وسلم حممد 

  ) وهذا العموم احملكم ال خيرج منه شيء  كل بدعة ضاللةكل ( 

حني مجع الناس يف رمضان على أيب  رضى اهللا عنه نني عمر بن اخلطاب وال يرد على هذا ما ثبت عن أمري املؤم

قيام رمضان م مجاعة  ةمن إقام صلى اهللا عليه وسلم بن كعب ومتيم الداري وكان الناس بعد أن امتنع النيب 

ات ليلة صاروا يقومون أفرادا أو الرجل مع الثاين أو الرجل مع اثنني وما أشبه ذلك وحيصل التشويش خرج عمر ذ

الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ففعال وقام بالناس بإحدى  اأيب بن كعب ومتيممر وهم على هذا فأ

) فسماها بدعة وأثىن عليها  نعمت البدعة هذهعشرة ركعة مث خرج مرة أخرى ورآهم على هذه احلال فقال ( 

  :عهم وحنن جنيبهم بأمرينهذا األثر استدل به مجيع أهل البدع على استساغة بد ؟أفهمتم
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من اخللفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة ايش هي ؟  رضى اهللا عنه األمر األول أن عمر بن اخلطاب  

سنة فهل أنتم أيها اخللف املتخلف هل أنتم كعمر ؟ ال إذن لو صح أا بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتدى به 

  ه وسلم  صلى اهللا عليوسنته متبعة ألمر النيب 

إىل أن أقامها عمر فهذه بدعة  صلى اهللا عليه وسلم ثانيا أا بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول  

د أال تكون مسبوقة لكن نقول هي بدعة نسبية بنسبية وال يصلح أن نقول أا بدعة لغوية ألن البدعة اللغوية ال 

  مارا بعهد أيب بكر مث أول خالفة عمر  وسلم صلى اهللا عليه باعتبار أا هجرت من عهد الرسول

صلى بأصحابه يف قيام رمضان ثالث  صلى اهللا عليه وسلم ثالثا هذه البدعة هلا أصل يف السنة وهو أن النيب 

صلى هذه العلة اليت تأخر النيب  ) إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها (ليايل وختلف يف الرابعة وقال 

إقامتها مجاعة هل هي باقية يف عهد عمر ؟ اجلواب ال فاحلكم يدور مع علته وهذه العلة يف  عن اهللا عليه وسلم 

رضى عهد عمر ال ميكن أن تكون فبطل تشبث أهل البدع مبثل هذه الكلمة من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

     اهللا عنه 

حد وكتبويب األحاديث وكبناء فإن قال قائل ابتدعت أشياء أقرها املسلمون كجمع القرآن على مصحف وا

ذاا بل هي مقصودة لغريها فجمع الناس باملدارس وأشياء كثرية ما تقول يف هذا ؟ أقول هذه ليست مقصودة 

صلى اهللا عليه يف املصاحف اليت يف عهد الرسول  يقرءونعلى مصحف واحد لئال يتفرق األمة لو كان الناس 

عندنا أربعة أناجيل أو مخسة فعندكم عشرات فلهذا   النصارى إذا كان قا عظيما ولقالتلتمزقت األمة متز  وسلم 

  كان توحيد املصحف مقصودا لغريه وهو مجع كلمة املسلمني وعدم تنازعهم 

كذلك أيضا تبويب األحاديث أو مجعها على املسانيد هو أيضا مقصود لغريه حىت يتيسر على املسلمني وصول 

األبواب وال على املسانيد لكان اإلنسان جيب إذا أراد مسألة أن يقرأ كل  السنة أرأيتم أنا إذا مل تبوب على

ال خيفى  ما يف هذا من التعب العظيم وما يف هذا أيضا من تعطل  صلى اهللا عليه وسلم حديث ورد عن النيب 

    الشريعة فكان هذا مقصودا لغريه 

د أن دمها ولو أن إنسان أوصى أن يبىن له طيب أتى أناس وقالوا احملاريب هذه يف املساجد هذه بدعة ال ب

    .مسجدا فيه حمراب بطلت الوصية ليش ؟قال ألن احملاريب

  


